
INTERIMSSTfRELSEN PROTOKOLL 2020-11-11
Ulricehamns NYA pastorat

Plats: Digitalt

Tid: 2020-11-11 Kl. 18.00-20.00

Paragraf-nr: 1-

Beslutande: Markerade med x, tjänstgörande ersättare med xx, endast närvarande med
XXX.

Ledamöter: Ersättare:
Redvägs församling
xGunnar Andersson. xxxChrister Spjuth
xAnnica Claesson.
Södra Vings pastorat
xTommy Johansson xxxLena Svensson
xKurt Tisell

Ulricehamns pastorat
xJörgen Theander xxxRolf Davidsson
xHelge Hesslefors xxlnge Klasson (för Lars-Erik Josefson)
x Anders Lahrin xxxlngvar Klassan
Lars-Erik Josefson
xBirgit Andersson
xCharlotta Andersson Nilsson

Adjungerade:
Carolina Davidson kyrkoherde i interimsstyrelsen, Henrik Lööv, Jenny Nyberg

Justering: Kurt Tisell utsågs att jämte ordf. justera protokollet.
Justeringens plats: Församlingsexpeditionen Ulricehamn
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Interimssstyrelsen Redvägs församling, Södra Vings pastorat och
Ulricehamns pastorat

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift.

2020-11-11

Kyrkoarkivet, Västra Kyrkogatan 3 B, Ulricehamn,
Exp. Södra Ving, Kyrkans Hus Hökerum,
Exp. Redväg, Prästgården Blidsberg

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordf. Helge Hesslefors hälsade alla välkomna, inleder med bön och förklarade
sammanträdet för öppnat.

§ 2 Upprop
Ordföranden förrättar upprop och de närvarande noteras enligt förstasida till protokollet.

§ 3 Val av sekreterare
Jenny Nyberg valdes till sekreterare för dagens sammanträde.

§ 4 Val av justerare
Kurt Tisell valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
Justering sker på församlingsexp. Ulricehamn. Tid meddelas senare.

§ 5 Fastställande av föredragningslistan
Den föreslagna föredragningslistan godkändes.

§ 6 Skuggbudget 2021
Servicebyråerna har gjort en sammanlagd budget för de tre pastoraten för 2021.
Resultatbudget pekar på underskott 2021 med fortsättning under 2022 och 2023. Gunnar
Andersson redogör för några iakttagelser som orsaker till detta. Styrelsen diskuterar att ett
arbete behöver inledas under 2021 som visar åtgärder för på sikt få en budget i balans.
Likaså diskuteras kommande kyrkoavgift. Vid indelningsförändringens planering 2018
pekade stiftet på en ny kyrkoavgift på 1, 255 per skattekrona.
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§ 7 Beslutsförslag till indelningsdeligerade (ID) angående kyrkofullmäktiges storlek i
nya pastoratet
Styrelsens AU föreslår att kyrkofullmäktige 2020 skall bestå av 25 ledamöter. Detta är det
lägsta antal som är tillåtet enligt kyrkoordningen för ett pastorat av vår storlek. Synpunkter
anförs om att ett högre antal är att föredra.
Beslut. Styrelsen beslutar att styrelsens AU:s förslag läggs till beslut på
indelningsdelegerades sammanträde 25 november, men med öppenhet för vidare
diskussion.

§ 8 Kommuniaktion som mission. Utbildningsinsats för personalen
Utbildning som görs av Stiftets kommunikatörer Anna Theander och Josefin Roos. Det
påbörjas hösten 2021 och avslutas våren 2022 och gäller all personal i pastoraten. Styrelsen
beslutar att utbildningen ska genomföras och ger Carolina i uppgift att anmäla intresse till
Anna Theander.

§ 9 Arbetsplan för framtagande och beslut om församlingsinstruktion (FIN) under
2021.
Arbetsplanen presenteras och diskuteras. Arbetet skall ske i tre steg tillsammans med stiftets
FIN-team. Planen siktar mot att beslut tas av ID vid sitt sammanträde 11 november 2021 så

att vår FIN kan fastställas av domkapitlet före årsskiftet. Bilaga 1

§ 10 Kyrkoherdetjänst under 2021
Vad är förändringsledarens arbetsuppgifter och vad är kyrkoherdarnas arbetsuppgifter.
Bilaga 2

§11 Aktuell information från pastoraten
Gunnar Andersson i Redväg berättar att det har anställts en vikarierande kyrkoherde under
2021. Budgetarbete pågår. Fastigheten som kyrkogårdsförvaltningen var intresserad av är
nu köpt och tillträde 17 november.

Kurt Tisell i Södra Ving berättar att de sökt KAE till 2022 för Fänneslundas kyrktorn.
Styrelsen ser positivt på denna KAE-ansökan.
Askgravlund är gjord på Fänneslunda kyrkogård.

Henrik Lööv i Ulricehamn berättar att Kyrkofullmäktige har tagit beslut att skogsfastigheten
Gräsryd ska säljas.
Den 7 december blir en diakontjänst vakant i Ulricehamns pastorat. Tjänsten tillsätts inte
utan förblir vakant tills nytt beslut tas 2021 utifrån behov i nya pastoratet.

§ 12 Mötesplanering
ID: 25 november 2020, 19 maj 2021, 11 november 2021.
Styrelsens AU: 13 januari 2021, 10 februari 2021, 10 mars 2021, 2 juni 2021 .
Interimsstyrelsen: 20 januari 2021, 17 februari 2021, 24 mars 2021, 16 juni 2021.
Storsamling för alla förtroendevalda 15 april 2021.

§13 Tillkommande ärenden
Inga tillkommande ärenden.

§14 Avslutning
Helge tackar för gott arbete under 2020. Carolina avslutar med att läsa välsignelsen.
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